
Speciális formula 2-10 éves gyermekek 
számára KidSafe olajok felhasználásával: 
Palmarosa,  Cedarwood Atlas,  Citronella,  
Tea Tree,  Geranium Bourbon,  Marjoram 
Sweet  és  Coriander.

A fejtetű minden szülő rémálma! A 100% természetes, szelíd és 
biztonságos Get 'Em Gone nagyszerű lehetőség a megelőzés-
re. Ezzel a szinergiával nyugodt lehet, amikor gyermeke közös-
ségbe kerül. A pálmarózsa, atlaszcédrus, citronella, teafa, 
geránium, majoránna és koriander illóolajok felhasználásával 
készült szinergia hatékonyan megtisztíthatja a hajat és a 
fejbőrt, megszünteti a tetvekkel járó viszketést, segít eltávolíta-
ni a „kártevő-problémát” annak forrásánál, káros vegyi anya-
gok használata nélkül. Ezt az illóolaj-szinergiát Robert Tisse-
rand állította össze, 2-10 éves gyermekek számára is biztonsá-
gosan használható.

Adjunk 7 csepp Get 'Em Gone szinergiát egy teáskanál sam-
ponhoz, és alaposan masszírozza be a gyermeke haját és a 
fejbőrét. Finom fogazatú fésű segítségével oszlassa el a sam-
pont, hagyja 15 percig állni, majd öblítse le, és szükség esetén 
ismételje meg. Más esetben adjon 2% Get 'Em Gone-t és 1% 
poliszorbátot és vizet egy spray-s üvegbe, óvatosan rázza 
össze, majd minden reggel egy keveset permetezzen a gyer-
mek hajára és a fejbőrére. Ne öblítse le, hanem hagyja, hogy 
megszáradjon a hajon. A víztartalom miatt ezt a terméket 
hűtőszekrényben kell tárolni, és egy héten belül fel kell hasz-
nálni. 
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Amennyiben Ön terhes, szoptat vagy orvosi kezelés alatt áll, forduljon orvosához! Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy 
az illóolaj káros hatással lehet-e egészségére, kérje ki orvosa vagy képzett aromaterapeuta véleményét! Honlapunkon az illóolaj-
ra vonatkozóan közzétett információk aromaterapeuták publikációiból és a gyártó dokumentációiból származnak és csupán 
tájékoztató jellegűek, nem minősülnek orvosi tanácsnak, nem céljuk betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy 
megelőzése! Jelen internetes felületen található információ alapján történt öngyógyítás során bekövetkezett balesetért, sérülé-
sért vagy bármilyen károsodásért cégünk nem vállal felelősséget. Az illóolajok, kivonatok gyógykezelés céljából történő felhasz-
nálása előtt mindenképpen kérje ki orvos, fitoterapeuta, vagy képzett aromaterapeuta tanácsát. 
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